


 لزانملا ةئفدتو ةّيسمشلا ةقاّطلا

 بقتل يولعلا فرَحلا بوبنأ

 مكحتلا ةفرغ

 بّقملا فرحلا بوبنأ ىلإ حضي
 ةنخاسلا هايملا ناّرخ لفسأ ن

 ةيسمشلا ةقاطلاب نّخسملا ءاملا
 ةئخاسلا ةايملا نازخ ىلإ دوعي

 ةيضرأ نيخست بيلاثأ
 مث كمس

 ,مث ٠68١ كمسب نيرتسلوي

 مث ٠٠١ كمسب ةلزاع ةقبط

 ةّيضرألا بيبانألا ةئفدتل ةّحضم

 نزتخت ةباجتسالا ةعيرس ةرارح
 (ةعاس طاوولك) سرد 1 ٠٠

 يسيئرلا ةزارلا نزحت
 نولاج
 سوك ٠

 يعانطصالا طاّطملا نم ءاطغ يسش حطس ةطساوب ماعلا لاوط كزنملا اذه اهدي

 م1306 هتحاسم

 حطس قوف جاجزلا نم نيتقبط تحت هايملا رمت
 يف نزخت مث . سمشلا لعفب نخستف « جّرمملا موينلألا
 بيبانأ ربع نخاسلا ءاملا مضي مث .كزعلا ديج ناّرخ

 . ةجاحلا بسحب ةيضرأ

 دّدمملا نيرتسلوبلا نم ةقبط.
 م66 كنب

 يعانطصالا طاّطملا نم ةناطب



 ةظوفحح عبطلا قوق

5 

 اوم

 كتيبلا ىلع اوظفاحي

 هكا 3 ||

 د د لجيت :فيلاح

 رّدزوب تاب :موسو
 بايد ل ماكس ينَمملا : ةيبيعلاىلإ ُهلَقن



 باتكلا عوضوم

 . ماعّطلا .جاتنإل مَدْخَيست نأ ْنِكْمُي ناك في ّرلا ْنِم ةعيماش تاحاسم

 نم نآلا بع رشْحَت يذلا رادقيلا ىلع لبتشلا يف َلصْمَ انآ
 اًميلَس اًمادختْسما ٍرادْقملا اذه .مادخيتما ا .يروفحألا دوقولا

 قرط داجيإ ني دب الو .لداعلا َُيصَن اني دجاو لك لاني '

 ماعطلا /
 ا

 قلزاخم « تافارتتلا ةعانم
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 0 ريع راكسأ و تناشت نأ نيسيو رك
 «كزرو رض ا « ةيوامك ةقاط ء(ةكرح) ةّيكين

 مكنت  ناجنف ٌراسكنإ - "ثناخي يذل ُريَتل داك اأو 8 * را م درا ل
 «اقَقَتلا امّنبَأ ةدوجْوَم قالا . ريغَتلا كِلذ ثودُحِل ةمزال ةقاطلاف - فرغ
 عش قة < درو ع
 .مئاد لكشب اهلمعتسن نحنو

 ةئفادت وأ

 6 لئلا و نزل للا ين .نشل نب كك
 هولا قرارحلاب "يِمشلا

 - رح ىلإ لكش ني ةقاطلا لحن نب



 ةقاطلا ”صْرَألا ْمِدْخَْسَت َفْبَك

 ري حلا ةفلطلا انك ندكعلا

 ىلإ َةَقاَّطلا وذه لوصو و
 انو” ءاضنلا نإ هرم

 0 انيلاع ل يتكي ٠

 "تاناوَبَح

 اك ذجلا يف رخل يَ
 اوّهلاو ..رَطَملا لو ويلا . مويغلا

 « ةقاطلا وذه ٌمِدْخَتْسَت ّمُث « مضل ةقاط نم اًبناج "تانابثلا ْنِرَخَت

 ع رد ان تال رحم مز لارا ردنا كاطع قا ٠١ ذكي .اميف

 قيرط نع اهيَلَع ْلِصْحَتسَت اه 7 ١ زقاطلا ليصحت

 انماسْحُأ بَلِ جاَتحَت ام ام لك نإ هلكت ل تاتابثلا يف ٌيورَحَملا َقاَطلا
 امي ملا ور

 ةّيحانُملا ةَروَدلا ُكَرَحُت



 ةقاَطلا ىلإ فَيعَتَي ناسنالا 02

 ام ىَلَع ُلّصْحَي ٌميِدَقلا ناسْنإلا ناك 2

 رْثم تدادأا مك . تاناويحلا ,موحلو تانابث
 عيررتملا دقاطلا رلامتيتمال خا نئاسو كام نأ

 1 . اًماعَط اهذاختا َرْيَغ َّيحلا

 لْكأ

 ا ةّقاَطلا ”قِلْطُت "بَشَحلا ”قِرْحُن َنيح اننإف .رانلا ٠ اكَوأ « فّشتكإ
 رتخلا ةرارحلا نم ُديفْنَو « ةَرَجّشلا اهننزتخا يّ
 اعط خبط "ني هك نانإلل ءافدلا

 ا ناسْنإلا

 قدافتسإلل ءاوّهلا َنيحاوَطَو ءاملا ٌريعاوَت
 ٍليغشَت يف ةيئاوهلَو قيقا قطا نم
 ”كالالا

 . بِسانُملا واجتالا
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 ٍيعاَصلا رولا هذ
 فالآ دْمَب الإ ةقاطلِل انلامْتْسا يف ٌدَنلا ةّمالا ةرطخلا ٍادْبَت ْمَل

 .مْحَقلا فيشنكا َنيح كِلذو + نيَسلا

 ام قر ٌرْمَأ َكِلْذَو ؛ ةّيروفحأ تاتابت
 اي رع ل ا ا

 نقلا نق هر 1 و

 تايمَك

 ٍئَرلا "'ضارمأ :مُهبيصُت دقو « ٌرِطَعَو "قاش
 .مخفلا م

 ةقاطلا نم ٍديرَملا رفات ينْمَي مْحَقلا فاشتكلا ناكر
 بو . عناصملا ٍتَيِتبَو « ةقاطلل ٍديدجلا ردصَملا نم 170 الا ا تلا لا دا

 َوْهَو «ققاطلل فيثكلا مادخيتمإلاو قاطنلا ,عيماولا جاتنإلا نم ٌديِدَج ٌرْضَع

 تعرتخا دو 0 5

 . ةّيعانصلا َمَرْوْتلا رضعب فَرْعُي يذلا 1 2 هما م .يوع 51

 لياعتملا ديور يف اًقيَك الامغتسا محَقلا لامغيا دك يدا َرَثألا يري يحتم دَهَْم
 ءانثأ يف دوقولاب توي



 زاغلو رطْقللا فاشيكا
 َش مالا َظيلَغ وأ للاب اعنا ف ةيروقخألا ةتانابثلا لكشت

 هَ وكيت ليرألا نطاب يف ف حجت نكانأ يف ْلكَمَشل اذه مي . طفلا
 0 اه م ةقاطلا ٌُديِلَْت ْنِكْمُيَو .ةيعيبطلا ٌراغلا ةداع
 0 ف لاخلا ّيِم امك « قارتحإلا

 هلل اب يربط
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 نإ "بي ذإ ءاقاش مَع اً لا حاس .ةني اهتباح الأ
 رتالاح فو .ٍرْحَبلا عا ىلإ 1 ٌرياكر ىلإ ل ّقالْمِع

 .ٍناكم ىلإ زذاكم ني اهلقت "نكي قمئاع رتاَصنِم ىَلَع ”تاراقحلا كَ
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 ةَّقَطلا لامْعَيْسا تالاجَم
 دوقولا 0 ا ا َ
 ةقاطلا َنِم ناسنإلل َرفاوت 1 ٍلامعتسا ءدَب نِم ةليلق وتاوتَس دعب

 نم ريك يف « مويا سانا هلق نو انفوُص تاك ام ةفاعضأ
 روم رع لوصُحلا ىَلَع « نادْنبلا

 يف يملا ىَلَع اًدامِيا َرثكأ اونك دف اًماع َنيسَح لبق ام

 مهتويب ةئفلَت يف بَطَحلا دوقو ىَلَعَو « ْمِهِتالَصاوُم

 75 محف

 760 ٌناغو طقن

 0  خابطلاو ويذارلاو نوي رفِللاك انو هر م
 « اهلامعتسا ةلوهسل اهنف 0 مابرهكلا ٠

 .مخفلا 1 رطْقتلا نم اًدج ةيلاع

 انصلا تاّيِلَمَعلا يف لد (ناتلو طقلو را

 « ضعَبلا َلَعَج يا دوقولا هك رتب يذلا ثوتلا نإ

 اهل هيدي ٌرواصَم ْنَع ٍثْحَبلاب بِلاطُي «عْقَت نم دوقولا َكِلذ



 دافّتلا قيرَط يف ييروفحألا ذوقؤولا

 آم يف يرونخألا درر ع ا اًريبك اًداّمَتَعا
 0 نإ اًرِفاوَتَم دوقولا نم مول نادك ل اذإف . قا -

” 

 نر نإ هرالم 3 7

 إف َنيَّسلا نم ىرخأ رتانب عطب 1 ّ

 ِنْرَملا اذه ةباهن يف اًحِضاو 0 زاغلاو را يف ّصْقَتلا

 اعل ْنأَو ََقَّطلِل انِلامْعتْما يف نق 0 ٍناكمي دتحألا ل 3

 سل ةيروقحألا وقلق ٠ 0 رق ِلْطَأ كلا / يرونحألا دوقولا ىَلَع
 ل 3 ا داما ا 3 0 سا 0 اًطلِل اًرَدْصَم

 ّيءانَصلا ا ةّيكيتسالبلا ٍتاعانّصلا 0 ركل بنتاحلا

 .انتايَح ىَّلَع لئاه ٌريث يئأت اهنا

 *زع ثَحِتت انأ انيَلَع ةقاطلل الانيا ويف نت يذلا رتقولا فَ

2 93 

 نوكُيسو .

 « ويمَل عافتْاو دوقؤلا نم
 ا 00 ”تابال 00

18 

: 06 
 يروفحألا دوقولا يِطايِتَحا

 ايفل
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 0 ريض اهراللا طق نيح .ةئورتلا ةقاطلا ةليدبلا ا داصم ني

 يلو «قّرذلا ٌُرْطَش ناكمب مَ . ةلئاه ةقاط لوبن هنإف (رضصتملا

 نِكْمُيَو رارقتسالا مَدَع نِم ءْيشب ْنِصْنَي « موينارويلاك « رِصانَعلا ضْنَب
 .ٍرْصْنْعلا اذه َوَرَذ طحت َكِلْدِ

00 
 قو ”ةيووتلا راطشنإلا ةقاطلا دلو

 يف َدّيوَونلا ةقاطلا مادختسال َلئاسو 'نَع «دِبْرَحلا َدْمَب « هاّلغلا َثَحَب
 ةقاطلل َةَطَحَم يف مويئارويلا ,ميطُحَت ْنَع دلما « ةرارحلا ليوحَتب َكِلْدُو « ءابرْهَك ىلإ دلما ةَقاَطلا ليوحَتل هير اودَجَرَف .ةيملسلا 0

 .ءابرهك ىلإ « َةّيوَوللا

 روللاك يف "تيب يِمْلُسلا ٍلاجملا يف َةْيوََنلا ةقاطلا ديول َمَطَحَم لو

 .1985 ماعلا يف ةّيناطي : تاَطَحَملا ِهِذهَم َنآلا اَنأ :

 .ملاعلا ّنِم ٍةَديِدَع ءاجْرَأ

 جاتنإ يف دوقؤلا ني َةّيمَك ةّْيوَو أ
 قطياوب ةقاطلا ٍديلوت "تاَطَحَم اهليَْتسَس يلا كلي 'نَع اريك لق ءابرهَكل
 نركتس ارض ةركأ نيل لع راسا اهرئأ نإ امك .؟يروتخألا درك
 , اًضْبَأ يِم ءاهل نأ ىَلَع « َةَقَطلاِب انديورت يف ٌربك ٌرْوَد بول طل

 : 5-5-5 ١

 انا



 اًيردج ٌَ عاعشإلا رتالكشم 0-1 نورداق 3 نوقثاو او

 م0
 ل طيطختلا وأ ءانبلا و يف آلا اهني كا |

01 2 
 ةقاطلا امأ .

0 
 7 و 3 0 1 . دج ٌر كدا نه اعاعشإ دلوي 12 0 نِإف اذ ؛ تْوَملا ىّنع

 00 عم «ٌرِطَح "ثداح ّنآلا ىَتَح فَي

 : نكي ذأ نأ اك «٠ 000 كف 0 ف 00 ف 00
0 

 05 أ قب لا ل لل علا ان بس ال نكانأ

 ا ل 0 ِرَشَبلا ٍاطَّخلا لامتحا َديْبَْست نأ
 كك ل زلت عكا د ًيِرْشَب طخ

 م هد
 ناك ا ٍِتاَطَحَم ربعي

 ٍةَعْمَش ملامغتساب يئاوَهلا َر رايلا نرصحفتي اونك ناحشلا مشب نذل 5

 . مات اًداعْيبسا ثوداوحلا ٌداعْيْسا ْنِكْمَي 9 ةلعتشم

 37 انثن



 وا ا 0 نر

7 1 
 , رتاطَحَملا ةانب باتت 00 اًنادْنب فك اًنامأ ا

 ةقاطلا انلمْعَتْسا ول ىَش كك

 0 ىرخأ لئاسو ْنَع ُهامّلُملا ُثَحْنَي اذ .ِدَبَألا ىلإ مويئارويلا

 0 جاموثإلا يف نأ ءامّلملا

 هولا جامدنإلا ُدّلْويَو .ةَقاطلا ٍلاجَم يف اهلك

 دشا نأ ىلع 0 لَكأ يلاتلاب َوْهَو « ُيِوَوتلا راطشنإلا ُهدلَوُي اَّمَع اريك

 اًمادختسا يول جامرلثإلا .مادخيلما ىلإ لوصؤلا نأ ُدِقَتْمَي لافت ءاَُعل

 اذإف .رلاملا َنِم ريو 0 ٍثْحَبلا َنِم ةليوط تاوتس ىآإ ج جاتْحَي المع

 ىَلَع داتعإلا ٌعيطَسَت ال اَنإف ءاَّذِإ «ببرَقلا ٍلّبْقَسُملا يف 0

 .ةقاطلا ةَلِكْشُم ّلَح يف يول رجامدتتالا
 ا



 ٍقاطلا ٌريِفرَت : ىّلوألا ةَرطخلا

 اقاطلا يف اًضقن ةجاويس هلاعلا نأ بلاخلاف لّيقتسملا يف ددِحَي امهم

 .ناكمإا كا هَل لئاسو يف ٌريكْفَللا « اَذإ . ناك َهّبَهَألا نم

 2 لاسر ( ةفاقلا ايف 7

 داّرلاو ءاضم ابَرْهَكلا روثلا ُكلْرَت ةقاطلا رد يف ةعئاشلا لئاسولا ّنِم

 .اهْبِإ ةجاحب نوكت ال َنيح .خّلإ « الاَتَس نويرِفِيلاو اًحوَتقَم

 ذل

 ةقاطلا لامغتساب اًحِضاو اًقيفْحَت توبللا يف ةقاطلا كالهتسا نم فيفْحَلا نكي

 3 لْزَعلل ٍةَلاَعَف لئاسو مادختسا قيرط ْنَع ةّرارحلا ىَلَع ظافحلابو . ةنكحب
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 اهْبِإ ةجاحلاو َةَقَطلا لامعتسا َنْيَب ةَمءالُملا
 أ اهنِم الامني قطا ٍرْدَه ِقْرُط نم

 . لمعلا

 2 ا نِكْمُي مَع ءادأل 505 لكم الاسسيسما اذه ينعي

 | ةيابرْهَكلا نانمألا شرف رنوحصلا ُتايِاَلَج َكِلُذ ىلَع ةليمأ ٠

 انثم اوناك ل 3 ع « قايَحلا تاررف 'نِم وه 3 مؤيلا

 ٍريثك يف َنولازي

 ان رس

 الو 2 تاويَس يلجب « يودي نور « نادُْبلا ٌّ

 1 ةفلكملا أ هذه نودي َسانلا

 ءابرهكلا َر قو نأ اَنيَلَع .رطقتلا وأ زاغلا وأ يبطَحلاك ىرخأ َلئاسو

 |حيباصملاَو تاكرحُملاَو ويذاَرلا ٍليغشت لْثِم اهتم اًْوالَث َرثكَأ تاجاحت
 الامتيسسا ني ةنكَمَت ةئيدَح َئاسم بل رداسإلا ١ ىذل نإ ا

 ٍمتادَحَو " ىلإ جاتحن

 ديلؤتل دوقؤلا َنِم
 ءابرهكلا نم َةَدْحَو

 نأ كلذ نم ريع
 ةرشابم تْيِبلا يف قرخن
 دوقزلا نم ةَدْحَو



 ابلا .دالبلا يف

 ٍنيِحْسَتَو « ةَئفْدَشِل ةقاطلا ّنِم ٌرْبْكألا
 . عاملا

 ةرارحلا يفي كربلا ن

 ناردُجلاَو فاول قيرط نع اًعيِرَس
 ءاوهلا "تارا 1 . فوقسلاو

 0 ضِقَحْنَتَف لخاّدلا ىَلِإ درابلا

 َنِم ٍديرَم لاسغتنما ىلإ اجْلَتَو ةَرارحلا

 َنِم لِزْنَملا اذه حطَس َقْرَف زويطلا ُديَِْسَت
 مهلفت كسلا ُديِفتْسَي اًمِم َرْثكَأ ةرارحلا

0 

 رم فقسلا يف
 يف اًيخأو « ناردجلا ل هع



 قاطن ىَلَع ةقاطلا ايف ُلَمَْتسَت يلا 0 َّس 5 ةرئاسو

 12 داو هريس ١ ربلاغلا يف « ولئاع كي « ردادنبلا نم ريك يف . عياد

 اد ب دج كار
 بلطتتو « اك 1 2 ققاطلا َنِم

 م ا ا « قوما قو قي رّطلا ىلع اهل اًناكم

 .اراتسلا دع نم 0 5 © ديقملا نيا رجلا وعي

 !ةيصتلا تافاسملا فا تاجاّردلا

 0 و قع هير 0

 حملا ىَلَع ٌدِعاسُي َةَجاّرّدلا

 . ماحدزإلا تاعاس

 [رئاست نم ةةافيسالا « وصقل ٍرْيَغ تافاسملا يف ٠
 ارك راطقلا وأ قربك لقتل ٍتارايَسب لاقِينإلاَ

 ذأ ”رماثلا ب تقلا لا ا 05 ةقاّطلِل اًلامْعتْسا
 37 م 0 0

 كارلا

 هد: هدأ
 يي ام َنْوَسْني

 ان

 , درَق



 نم وتم نزيل سلو ريالا ايوب ىتح ١
 1| لرد « ةرشابم ةّيمَشلا ةقاطلا لامغتسا هس

 1 0 , ةّدَملا .ىرحا

 ةّيممشلا ةقاطلا مَيْجَن نأ انناكمإب . كلذ ٌلَمْثَت فنك انُه ٌموْتلا ير يح يتلا ةيرصشلا ةقاطلا ليغتنن اننإف يروفحألا َدوقولا قرح َنيح
2 

 ةحاحلا ْورْوَدلا يف اهرورُم لالخ َْأ « ءْرّصلاَو ةَرارَحلا ىلع َلصْحَنَ
0 

 : ريا ام لالخ ْنِم ْوَأ..« ةابجلاَو َحايرلا َلِمَْ .٠ اهنم تانابنلا
 نادل ف ١ نيكل مارد نودت اهنألاةددَجَتم ةقاط دِداصُم ءِذَهَو

 «لثكتلاب ةرارحلا لاقتنا) آلا تاحْمّصلا يف وره .ةقاطلا رداصَم نيم ٍةلْمَأ ىلإ فّرعَتَس .َنيّسلا

 (يبأَر ماجنا يف



 ِسْمَّشلا ةَرارَح ٌمادْخِت

 اضراوتلا رلاسشيسا يف يه ةْيِسَشلا ققاطلا ,عنجل ةتبرط ديب

 ما حاحا

 نأ ينْبنيَو . م ُنِدلْعَم اع نيو « اح سا 1 نداعّملا

 . ةرارح ىلإ اهَلْوَحُيَو | كلا هنأ دخل هسا نال ْحْطَس نوكي

 كتي . رانألا ير دَدَع دونا ساحل ّنِم مّطَسُملا ويلا ىلإ و
 املا حَضْيَق .عافترإلاب ِمِيَرارَح ٌةَجَرَد َدح ملا 00

 كلا لإ مرتملا نب احلا نقف

 انوكي ثِئَحِب قودْنُص يف ٌةّضِراعلا حتت لدفأ وجبت ىلع راد

 ضرارتلا ا احلا 0 0 ل كا اهَقْلَحَو جاجُر اهّمامَأ
 ةييبَْشلا 2

 5 يا ا ف

 « التم «نكمُي .ةييمانملا َةّدُملا ةَرارَحلا ِنْرَحِل ةّقيرط ٌداَيِإ نارا ل

 « ولزَعلا َنِم ,م اًدج ةيلاع َةَجَرَد ىَلَع تاناّرَخ يف اهُنْزَحَو اَْيَص وابملا ُنيْحْسَت 0

 . ءاقيش اهلامغتتا هَ

 رخل



 ل ةحلاص ةَييْسّشلا ضررا نأ مَ
 اغلا نيب ديدتلا يف اهياسْتساب مْ جر

 0 9 5 رة
 ريثاتلا دلي قياغلل قي

 ١ ةتاَطَحَم ةيوروأ نم

 ربك سابفي ىلع نو ٠ يي دما "قو لمعت
 وتم وَ يوت ْنِم ءرألا ةّياهن يف

 . ةقاط نم

 ليوخت يف ُثوكت ةَرسابُم َةيِْسَّشلا ققاطلا لاميتا هينا ةَقيرَطلا
 ترو قو .ةييسَح قبس اهالَح يف يب يَس ةفاط ىلإ يوصل دمع

 ا

 00 ا تا

 كا اردت نشأ نأ لع نيد
 .قليسولا ورله .عوبش يلاَثابو لكلا ضْنَح ىلإ « مل

 م



 ! تالردلا و ويعم فرانس وأ سيداوق ىلع ءالا

 « ىتبُي ,عزاصَملا َنِم ُديِدَعلا ناكر « تائكَملا

 "تناك .اهْنِم ةدافيسإلل راهنألا ّنِم اب
 زكام "نم اًرَكْرَم

 . قيقدلا ءاريشل "سانلا ُهُدِصْقَي
0 
 قَيِلاع َنكامُأ نم كالا ُمَكْدب . ابرك ٌةكيدَحلا ءاملا تاني 1

 لب ملك طال لإ ا سس 2 12

 ةنوحاط تنكر

 | وغلا هلا لم

 رتاعورْشَم ىَلَع « ةّيِعانَصلا للا ضع ق «ٌريكرّتلا نآلا يِْخَيَو

 ةّيعانص ِتارْيَحُب يف كاملا 0 كح ١ لاجمل م يف قالا مسا
 م فلق
 يضارألا ٍرْمَغ نع ضعي

 0 ثا ص 50 ص ام ءاملاب ةَّيِعارّرلا َةَض رو كَّمّسلا ٍدْيَّصَك

 لا
00 

 8 فلل ع لاف 0 ةتيسترلا وايحلا نجت ركام

 لا وأ مثل ع ول 0 فاَطلا 0 ٍتاََحَم نفر
 عاق

 ملا ىل ل 0

1: 



 ملاح يف تح 0ءارهلا يحارطا نِإف :٠

 ةيئاوهلا ةَقاطلا : سْفَّطلا َنِم ُةَقاَطلا .قفاطلا ىلإ بوعُشلا تاجايتن

 لا َنِم ةقاطلا 5 ْمَمْجَت ةَميدَقلا ءاوهلا ُنيحارَط "تناك

 اولا 007 0

 فرعت َّيِهَو « ةْيئابَرهك ةقاط ىلإ ةّيكيناكيملا

 و 9 ل ضو ؛ طار قرط

 َنيحاوَط ّنآلا يني نادلبلا نب ُديِدَملاَو .يئبرْهَك حابطي اله,
 د 5 تا

 ا لا راسم دعب
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 تالا يف َةَبوخَملا َةَقاَطلا ْعْمَج

 ”فادعلا يا اذإ ةضاخبو « تويبلا ةئفْدَتِل بطَحلا قْرَح نكي

 00 ريك تاج درا 1 رف ةَميِدَقلا دراردلا َلَدَب

 م وده "نع ةيولطملا طل

 : ناتفورتم نايرخأ ناتقيرط رتائابثلا يف ءرورْحَملا رفاطلا رجارخيتتسال

 اياقَب ص نال جرحتسي يل ضو ٠ ريطْقتلاب قرت ىلوألا

 0 لانكا 5 اذهو « ةلوناثيإلا لوحكلا ريف 10 تا

 يلا 00 تارا ا ىلإ اهتَجاح ا حم

 . لوناثيإلا ع راركخال نيكل ردن الّصاوُملا دوقو

 9 « حلل ْرَأ تويبلا قلت ُهقْرَحَم زاغلا
006 

 اركألا بناحلا ىَلَع يضْقَت خ خسفتلا لمع ند 00 ةدئاف اذه فو

4 



 .ٌَفاَطلا هذه 0 اج 0 رزجلاو ّدّملا الفت ُنِكْمُي نيد

 33 كك نإ ةيتلا دكل ذاب 00

51 

 ل + رعيباو قاطن ىلع ةَقاَطلا هذه نم
 1 اهادَحإ لَك . لمعلا ٍِط يف نآلا

 باج عملا

 . ةيئابرهك 0 قطيماوب ّربلا ىلإ ةقاطلا
 يف نوكي دق ةَقاطلِل رَدْصَمَك ربل مادختمال قاطن مس َّذِإ

 « َةيرادَملا راحبلا َن ,

 ىلإ 5-5 5 وله ل ن5

 ةَطَحَم 6 ماعلا يف اقنع نوكي نأ ٌةَدِحّتملا تايالولا نأ
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 ا نسل

 .اهْنِم ةدافإلا نكي ةقاط

 قيرط نع رشم ءرعآَو رتفو نتي 0 ةَرهصْنملا ذارنلا "تل
 ضب ذْنُم تاَمَحلا ةقاط لاما َفِرُع ْدَقَو .تاّمَحلا وأ نيكارّبل

 ةّيلاطيإ يفو .لزانملا يف ٍتاَعِشُملا ني
 14 ماعلا ىإ رتاَّمَحلا ءام ىَلَع ُلَمْعَت ةقاط ََّطَحَم ءانب خيرات ُدوعَي

 "ثاحْبأ "تّيِرجَأ اكو . ةرارحلا تدادلا ضرألا يف اًلورُ انذَدْزا امّلكَو

 ةَرارحلا ورذه ٍضْعَب ىَلَع لوصُحلِل قرط داجيإ ةّلواحُِل اًَسْوُم
 يف ِنْيقيِمَع 8 كل رار ب سن ع

 ا درالا لسا ىإ هس مل دي كس اكيد هلل لاسإر ١ ألا

 نك . ةرارحلا الياح

0 
 0 ثادحا



 . ةيئاوهلا ّن نيحاوطلاو ةيينشلا را ع 0 ربل نم ني هلق

 : ءالؤه
 ةَقاَطلِل 1 0 ع مَ سراج 3 نا

2 
 . انتايَح يف َِ ىلإ كلذ يدّوُيسَو

 7 انملاع نم وت رك وكيس ةددَجملا ٌرداصَملا ُلِمْمَتْسَب اًملاع نإ

 اناطخأ نمو نيل دق نوكيَس .رضاحلا تقلا يف ويف "شيعت يذلا
 ٌعوتس لب .مَيلا هفرْكَت يذلا زيكذّتلا يف لامْألا وكت 'نلَو ."ثراوكَو
 اًبيرق ٍنَكّسلا ىلإ يال ٌليِمَبَسَو . دالبلا هنا ىَلَع نِزاوَنُم لْكَشب

 ُدادْرَيَو ينجم ىلإ مهئاميئاب ًِ 20 ٍِِ.



 سرهفلا

 ةقاطلا ”صضْرَألا كفل 56
0 

 قكاَطلا ىلإ رعت ناسْنإلا

 رّيعانّصلا 1 را مَ

 زاغلاو رطقتلا فاشتكإ
 ٍةَقاطلا لامَتَسا "تالاجم

 م
25 

 ٍتالَصاَوُملا ٍلئاسو يف رّقاطلا رده

 ٍسْمشلا َةَرارَح مادختْسإ 6 54 0
 ةّيرسمشلا ةقاطلا ٌريكرت هك 2 اعل

 ياما ُةَقَّطلا : سْفَّطلا َّنِم ٌةقاَطلا

 ةئياوهلا ةقاطلا : ٍسْفَّطلا َّنِم ةقاَطلا
 ٍسابنلا يف َةَنوْْحَملا َةقاَطلا ُمْمَج 2 ::

 رطيحملا نم ةقاطلإ

 ُّيِضْرَألا ةيِرارحلا ةقطلا
 * حل



 ,ةئيلا ىلع ارظفاحا يني
 ثولَتلا راطخأو هئيبلا - ١
 ةقاطلا - ؟

 5و,اوو 727 ةعقطاع

 اًنناولأ لوانتَت اًباتك ١0١ نمرثكلا نآلا ةّملاظملا بح ةاايإ
 :نم انهي صاخما ناسا رامعألا قلد بيماتت تاكضو لا نم

 توريَجب - حلّصلاضاّيير ةَحاَس - ناني ةبنككم


